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De início, gostaríamos de expor que nossa leitura sobre o 
complexo educacional tem um cunho ontológico, por entendermos que 
é a partir do trabalho que o ser social se erige, fundando, nesse processo, 
outros complexos sociais, conforme exporemos mais à frente. Essa 
leitura ontológica do marxismo vem, sobretudo, de György Lukács,60 
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sendo reiterada por seus intérpretes que tomaram as concepções 
marxianas nessa perspectiva. 

Lukács e Gramsci, reconhecidos, cada um em seu tempo, 
como os principais teóricos do chamado marxismo ocidental, foram 
contemporâneos, mas não partilharam diretamente suas reflexões 
(sobretudo levando-se em conta que Gramsci61 morreu muito jovem). 
Apesar desse fato, foram militantes da causa operária, radicais em suas 
práxis e extremamente coerentes com o materialismo histórico-dialético. 

Amparado nos escritos de Marx, Gramsci afirmava que a história 
não podia ser apreendida apenas como um evento, pois, desse modo, 
esta se tornaria uma pura atividade prática (econômica e moral). Dizia 
ele que, para conhecermos com exatidão as finalidades históricas de 
uma sociedade, “é preciso conhecer, antes de mais nada, quais são 
os sistemas e as relações de troca daquele país, daquela sociedade” 
(GRAMSCI, 2011, p. 67). Sem esse conhecimento, adverte Gramsci, 
as elaborações científico-sociais servirão apenas à história da cultura, 
serão “reflexos secundários, consequências longínquas, mas não se fará 
história, não se conseguirá apreender o núcleo da atividade prática em 
toda a sua solidez”. A classe operária, tendo o materialismo histórico-
dialético por concepção, deve examinar os fatos históricos e extrair 
deste exame as diretrizes para a ação.

Do mesmo modo, Lukács, (2009, p. 87) ancorado em Marx e 
Engels, apresenta, na Introdução aos Escritos Estéticos de Marx e 
Engels, dois pontos de vista que permeiam a teoria do materialismo 
histórico-dialético: 

inicialmente, por Kant, depois Hegel e, por fim, Marx. Sua obra é marcada pela clareza em 
expor, com base nesse último pensador, a categoria trabalho como fundante do ser social. 

61  Lembra Del Roio (2013) que, ao contrário de revolucionários como Lenin, Rosa e Gramsci, 
que tiveram vida breve, “Lukács pôde viver de forma mais longeva os acontecimentos do 
século XX: presenciou o pré-stalinismo, isto é, o momento da Revolução Bolchevique. Viveu 
o ciclo revolucionário que se seguiu e a constituição do período stalinista. Pôde acompanhar 
os desdobramentos do XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética em 1956 e as 
esperanças daí decorrentes”. 
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O primeiro consiste em que o sistema marxista – em nítido con-
traste com a moderna filosofia burguesa – não se desliga jamais 
do processo unitário da história. Segundo Marx e Engels, só 
existe uma ciência unitária, a ciência da história, que concebe a 
evolução da natureza, da sociedade, do pensamento etc., como 
um processo histórico único, procurando descobrir as leis gerais 
e as leis particulares (isto é, aquelas que são específicas de deter-
minados períodos) deste processo.

Contudo, Lukács nos alerta que isto não implica, de modo algum, 
em um relativismo histórico, e este constitui o segundo ponto de vista: 

A essência do método dialético, de fato, está exatamente em que 
para ele o absoluto e o relativo formam uma unidade indestru-
tível: a verdade absoluta possui seus próprios elementos rela-
tivos, ligados ao tempo, ao lugar e às circunstâncias. E, por outro 
lado, a verdade relativa, enquanto verdade real, enquanto reflexo 
aproximadamente fiel da realidade, reveste-se de uma validez 
absoluta (LUKÁCS, 2009, p. 88).

É da maior relevância observarmos que, para além das 
particularidades que marcam o pensamento de cada um, a afinidade 
essencial entre os dois filósofos revolucionários tem sido reconhecida 
por importantes estudiosos de suas respectivas obras, que inscrevem 
ambos no esforço de recuperação do pensamento de Marx das graves 
distorções a este imputadas historicamente.62 

Com efeito, de acordo com Oldrini (1999, p. 67), Gramsci 
e Lukács, teóricos coerentes com a sua práxis social, combateram 
fortemente as desfigurações teóricas do marxismo, aquelas que tinham 
de um lado “[...] o puro e simples voluntarismo e, de outro, o objetivismo 
ossificado, enrijecido, dogmático do stalinismo”. 

Assim, em seu estudo Gramsci e Lukács, adversários da Segunda 
Internacional, o renomado filósofo lukacsiano acima mencionado destaca: 

62 É oportuno anotar que também a obra de Gramsci sofreu profundas deformações, sendo 
colocada oportunisticamente a serviço do reformismo e da educação burguesa.
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[...] a originalidade das teorias de Gramsci e Lukács está em ín-
tima relação [...] com a sua diferenciação de princípio em relação 
ao marxismo então dominante (aquilo que o stalinismo herdava 
das vulgarizações da Segunda Internacional, acrescentando-lhe 
depois absurdos e deformações por conta própria), e que as crí-
ticas deles ao marxismo de tradição da Segunda Internacional 
apontam principalmente para os limites intrínsecos aos funda-
mentos filosóficos da doutrina (OLDRINI, 1999, p. 78).

 
Como já é sabido entre nós, Lukács não se deteve com maior 

sistematicidade, como o fez Gramsci, sobre o problema da educação. 
Entretanto, sobre a base do trabalho como complexo que funda o homem 
como ser social, o pensador húngaro oferece, em sua obra de maturidade, 
indicações precisas para o entendimento da educação e da formação humana. 
Por esse prisma, julgamos oportuno revisitar a relação ontológica entre 
trabalho e educação como mediação para o tratamento aferido por Gramsci à 
educação e sua proposta de escola voltada à emancipação da classe subalterna. 

Na perspectiva da defesa da centralidade do trabalho como protoforma 
do ser social, seguiremos tratando da educação como complexo social 
que nos permitirá, sobre esta base, situar e contextualizar o pensamento 
gramsciano acerca da frente única e sua formação educacional na perspectiva 
da revolução.

1 A educação como complexo social: uma leitura 
perspectivada pela centralidade do trabalho

Para a reprodução e a existência das sociedades dos homens, é 
necessário que estes transformem constantemente a natureza por meio do 
trabalho, em seu sentido ontológico, atividade por meio da qual o homem 
pôde saltar do determinismo biológico e fundar um novo tipo de ser. 

Esse salto não significa, de modo algum, a ruptura com a base 
natural. Significa, isto sim, que a reprodução biológica, embora seja 
importante para a manutenção da nossa espécie, não nos diferencia 
de outros animais. O que nos diferencia é o fato de transformarmos a 
natureza pelo trabalho e, com ele, produzirmos o novo para satisfazermos 
as necessidades de nossa existência biológica e social. 
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Devemos ressaltar que, de fato, nosso trabalho se distingue 
da atividade de outros animais, pois estes, ao contrário dos homens, 
não antecipam na consciência o resultado da sua ação, a exemplo da 
distinção feita por Marx em O Capital entre o pior arquiteto e a melhor 
abelha (o arquiteto, mesmo pior, distingue-se qualitativamente da 
melhor abelha). Sobre esse exemplo, lembram Lessa e Tonet (2008) 
que as abelhas fazem suas atividades sem pensar e refletir, sendo 
geneticamente determinadas. Ao contrário, nós, seres socialmente 
produzidos, conseguimos projetar na consciência alternativas para 
as nossas ações e prever (prévia-ideação) seus resultados. Quanto 
às alternativas, podemos escolher dentre elas qual a melhor para 
atingirmos o objetivo pretendido. Após a prévia-ideação, o homem 
objetiva sua ação transformando a natureza. Diante disso, por meio do 
trabalho, “o homem, ao transformar a natureza, também se transforma. 
Quando os homens constroem a realidade objetiva, também se fazem 
a si mesmos como indivíduos” (LESSA; TONET, 2008, p. 21).

O trabalho é, assim, o complexo fundante do ser social, ainda 
que não o esgote. Dito de outro modo, no processo de complexificação 
crescente do mundo dos homens, vão sendo gerados, a partir do trabalho, 
outros complexos sociais necessários à reprodução onto-histórica do 
ser social, os quais mantêm com o trabalho uma relação de dependência 
ontológica e de autonomia relativa (LESSA; TONET, 2008). 

Ainda em consonância com Marx (2012) e Lukács (1981), Lessa e 
Tonet (2008, p. 26) apontam que todo ato de trabalho e, por conseguinte, toda 
ação dos indivíduos têm uma dimensão social, pois o seu objeto construído

[...] é expressão do desenvolvimento anterior de toda a sociedade [...] 
promove alterações na situação histórica concreta em que vive toda 
a sociedade; abre novas possibilidades e gera novas necessidades 
que conduzirão ao desenvolvimento futuro. [...] os novos 
conhecimentos adquiridos se generalizam em duas dimensões: 
tornam-se aplicáveis às situações mais diversas e transformam-se 
em patrimônio genérico de toda humanidade na medida em que 
todos os indivíduos passam a compartilhar dos mesmos.

Em outras palavras, “o trabalho é, por sua própria natureza, 
uma atividade social, ainda que em determinados momentos possa 
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ser realizado isoladamente; sua efetivação implica, por parte do 
indivíduo, na apropriação dos conhecimentos, habilidades, valores, 
comportamentos objetivos, etc., comuns ao grupo” (TONET, 2005, p. 
213), tarefa precípua da educação. 

A educação – assim como a linguagem e o conhecimento – é um 
complexo não eliminável fundado pelo trabalho. Ela é inseparável da 
categoria trabalho, uma vez que a apropriação que articula o indivíduo 
ao gênero humano ocorre por meio de um processo histórico-social, ou 
seja, pela incorporação das objetivações que constituem o patrimônio 
desse gênero. Como afirma TONET (2005, p. 213):

Entre os homens [...], este processo é dirigido, em grau cada vez 
maior, pela consciência. O homem, ao contrário dos animais, não 
nasce “sabendo” o que deve fazer para dar continuidade à sua 
existência e à da espécie. Deve receber este cabedal de instrumentos 
através de outros indivíduos que já estão de posse deles. 

É interessante assinalar que essa mesma compreensão pode 
ser encontrada nas produções de Leontiev, em uma afirmação 
recuperada por Tonet:

As aquisições do desenvolvimento histórico das aptidões humanas 
não são simplesmente dadas aos homens nos fenômenos objetivos 
da cultura material e espiritual que os encarnam, mas são aí apenas 
postas. Para se apropriar destes resultados, para fazer deles as suas 
aptidões, “órgãos da sua individualidade” a criança, o ser humano, 
deve entrar em relação com os fenômenos do mundo circundante 
através doutros homens, isto é, num processo de comunicação com 
eles. Assim, a criança aprende a atividade adequada. Pela função, 
este processo é, portanto, um processo de educação (LEONTIEV, 
1978, apud TONET, 2005, p. 214). 

Devemos elucidar que esse processo de apropriação tem um 
caráter ativo, ou seja, o de “apropriar-se do que já existe e de, ao mesmo 
tempo, recriá-lo e renová-lo, configurando, desse modo, o próprio 
indivíduo em sua especificidade” (TONET, 2005, p. 214). 

 De acordo com Saviani (2000, p. 17), a educação tem grande 
valor na articulação entre o indivíduo e o gênero humano. Dizendo de 
outro modo, afirma este autor que esse complexo é “o ato de produzir, 
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direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade 
que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens”. 

Tonet (2005, p. 215) assinala, ademais, à luz da teoria lukacsiana, 
que há no ser social uma unidade integrada por dois momentos: o da 
individualidade e o da generidade, ficando a cargo da educação, primor-
dialmente, o encontro pleno dessas duas dimensões, sem perdermos de 
vista que “a configuração genérica do indivíduo estará sob a regência da 
reprodução da totalidade social”.

Nesse sentido, Lukács (1981 apud TONET, 2005, p. 215) asse-
vera que “[...] a problemática da educação reenvia ao problema no qual 
ela se fundamenta: sua essência consiste em influenciar os homens para 
que reajam de modo desejado diante das novas alternativas”.

Imbuído dessa compreensão, conclui Tonet (2005, p. 215) que 
“[...] a autoconstrução do indivíduo como membro do gênero humano é 
um processo subordinado à reprodução mais ampla da totalidade social”.

2 A Escola do Trabalho (1ª Guerra, 1914-1918): um 
registro sobre a experiência de Antonio Gramsci

A Primeira Guerra Mundial63 teve início em meados de 1914, 
contando com o apoio de grande parte dos intelectuais e dos operários 

63 A respeito da Primeira Guerra Mundial e o seu imperialismo, é oportuno apresentarmos 
o seguinte extrato: “O que provocou essa guerra capaz de mudar tanta coisa? Para o líder 
da Revolução Russa de 1917, Vladimir Lenin (1870-1924), as razões podiam ser sintetizadas 
em uma palavra: imperialismo. Lenin lembrava que as principais potências capitalistas – 
Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, França – passavam por um intenso processo de con-
centração econômica desde o fim do século XIX. A formação de superempresas nos países 
desenvolvidos permitia que elas disputassem em melhores condições mercados consumi-
dores e fontes de matérias-primas no mundo inteiro. Assim, os dois gigantes da energia elé-
trica – a GE americana e a AEG alemã – haviam dividido entre si os negócios do setor em 
quase todo o planeta. O problema, segundo Lenin, é que havia limites para a divisão do bolo 
da economia mundial. Cedo ou tarde, a disputa entre as potências terminaria em guerra” 
(BRENER, 1999, apud ARRUDA; PILETTI, 2003, p. 331). Mais aspectos acerca do posiciona-
mento de Lenin sobre o imperialismo diante da Primeira Guerra Mundial, podemos encontrar 
em Lenin (1916), disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/lenin/1916/imperia-
lismo/index.htm>. Acesso em: 21 out. 2012. 
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socialistas que acreditavam que esse conflito traria primorosas conquistas 
à Europa. Entretanto, uma minoria de pensadores e militantes “percebeu 
que a Guerra era simplesmente uma disputa de território entre capitalistas” 
e, entre esses militantes, estava Gramsci (SOBRAL, 2010, p. 36).

A Itália saiu da neutralidade e decidiu guerrear junto com a 
Tríplice Entente (França, Inglaterra e Rússia) contra as Potências 
Centrais (Alemanha e Áustria-Hungria), afirmando a posição dos 
nacionalistas italianos de que o país deveria lutar para anexar ao 
território italiano as regiões de Trento, do Sul de Tirol e de Trieste, 
regiões consideradas naturalmente italianas, mas que estavam sob o 
domínio da Áustria.

O Partido Socialista Italiano (PSI), ao qual Gramsci estava filiado 
neste período, tinha um quadro bastante heterogêneo e não possuía uma 
“linha política de ação clara, unitária e revolucionária” (NOSELLA, 
1992, p. 13). De todo modo, decidiu por não se posicionar em favor ou 
contra a Grande Guerra, adotando uma neutralidade absoluta64 diante 
desse fato histórico. 

Gramsci afirmou que esse posicionamento do Partido 

[...] tem valor apenas para os reformistas, que dizem não querer 
apostar tudo numa só carta (mas deixam que os outros apostem 
e ganhem) e gostariam que o proletariado assistisse aos eventos 
como espectador imparcial, deixando por si mesmos sua própria 
hora e preparam sua plataforma para a luta de classes (GRAMS-
CI, 2004a, p. 48).

Diante desse posicionamento, Gramsci e o seu grupo começaram 
a se distanciar da linha política do PSI, passando a demonstrar um 

64  Sobre a neutralidade absoluta do Partido Socialista Italiano, Gramsci registra: “Após a eclosão 
da Primeira Guerra Mundial, a direção do Partido Socialista Italiano (PSI) adotou uma polí-
tica de ‘neutralidade absoluta’, que, através do grupo parlamentar, foi proposta também ao 
governo. Quando, finalmente, a Itália interveio na guerra ao lado da Entente (França, Reino 
Unido, Rússia e mais tarde Estados Unidos), contra os Impérios Centrais (Alemanha e Áustria-
Hungria), em maio de 1915, o PSI adotou a palavra de ordem de ‘nem aderir nem sabotar’” 
(GRAMSCI, 2004a, p. 459).
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caráter mais revolucionário e menos inerte, como podemos observar na 
passagem do artigo Neutralidade ativa e operante: 

[...] os mais revolucionários – que concebem a história como 
criação do próprio espírito, feita de uma série ininterrupta de 
rupturas arrancadas às outras forças ativas e passivas da socieda-
de, e preparam o máximo de condições favoráveis para a ruptura 
definitiva (a revolução) – não devem se contentar com a fórmula 
provisória da “neutralidade absoluta”, mas devem transformá-la 
em outra, ou seja, “neutralidade ativa e operante” (GRAMSCI, 
2004a, p. 46).

2.1 A escola “desinteressada” do trabalho e a questão da 
cultura do proletariado: em direção ao socialismo 

Converter a neutralidade absoluta em neutralidade ativa e 
operante era, então, o papel dos socialistas, de acordo com Gramsci 
(2004a). Nesse sentido, examinando os escritos gramscianos, percebe-
mos a sua preocupação em transformar isto em uma atividade formati-
va e revolucionária no seio do proletariado. Segundo Lajolo (1982, p. 
23), o proletariado não pode testemunhar a “história como espectador 
– como desejariam os reformistas, enquanto os burgueses se fortale-
cem prevendo o choque de classes”, mas deve intervir “ativamente no 
processo histórico, com o objetivo de preparar o máximo de condições 
favoráveis para o arranque definitivo da revolução”.

Para Gramsci, de acordo com Nosella (1992), está intimamente 
ligado à tarefa de formação o termo “desinteressado”, cultura e escola 
desinteressadas, que sejam livres das amarras impostas pela sociedade 
capitalista. É o termo “desinteressado” que “conota horizonte amplo, 
de longo alcance, isto é, que interessa objetivamente não apenas 
a indivíduos ou a pequenos grupos, mas à coletividade e até à hu-
manidade inteira” (NOSELLA, 1992, p. 14). Um segundo termo 
ligado a essa tarefa é o trabalho, isto é, “a cultura, a escola e a 
formação devem ser classistas, proletárias, do Partido-do-trabalho” 
(NOSELLA, 1992, p. 14).
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Ainda na esteira de Nosella, constatamos que esse período histó-
rico em que estão inseridos Gramsci e os seus companheiros de Partido 
culminou em grandes debates acerca da cultura e da formação do pro-
letariado. Há uma grande polêmica dentro do PSI: cultura e formação 
operária ou apenas prática produtiva e política.

Gramsci se posicionou em favor das atividades de caráter for-
mativo-culturais para o proletariado,65 rejeitando “[...] a ideia de for-
má-lo dentro de uma cultura abstrata, enciclopédica, burguesa, que 
efetivamente confunde as mentes trabalhadoras e dispersa sua ação” 
(NOSELLA, 1992, p.15). 

Com efeito, em seu magistral artigo Socialismo e Cultura, de 
1916, o revolucionário sardo alerta que o saber enciclopédico66 (aquele 
que recebemos, de maneira inerte, aquela massa de conhecimentos des-
conexos da realidade) é extremamente prejudicial, sobretudo, ao prole-
tariado. Esse tipo de saber “Serve apenas para criar marginais, pessoas 
que acreditam ser superiores ao resto da humanidade porque acumula-
ram na memória certo número de dados e datas que vomitam em cada 
ocasião, criando assim quase que uma barreira entre elas e as demais 
pessoas” (GRAMSCI, 2004a, p. 57). No entendimento de Gramsci, isto 
não é cultura, “é pedantismo; não é inteligência, mas intelectualismo – 
e é com toda razão que se reage contra isso” (GRAMSCI, 2004a, p. 58). 

Apreendendo uma visão ontológica da cultura, Gramsci afirma: 

A cultura é algo bem diverso. É organização, disciplina do 
próprio eu interior, apropriação da própria personalidade, 
conquista de consciência superior: e é graças a isso que alguém 
consegue compreender seu próprio valor histórico, sua própria 
função na vida, seus próprios direitos e seus próprios deveres. 
Mas nada disso pode ocorrer por evolução espontânea, por 

65  No período histórico contemplado neste item, Gramsci ainda não havia se aproximado das 
teses que defendiam a aliança operário-camponesa como estratégia fundamental para o ad-
vento do Estado Proletário.

66  Nesse sentido, como anota Simionatto (2009, p. 45) com o devido rigor, Gramsci compreende 
que o senso comum pode ser substituído por uma concepção de mundo mais coerente, não 
por meio de uma educação “verbal e livresca”, mas no contexto da luta política de uma classe. 
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ações e reações independentes da própria vontade, como ocorre 
na natureza vegetal e animal, onde cada ser singular seleciona 
e especifica seus próprios órgãos inconscientemente, pela lei 
fatal das coisas. O homem é sobretudo espírito, ou seja, criação 
histórica, e não natureza (GRAMSCI, 2004a, p. 58).

Afastando-se do culturalismo, Gramsci se coloca contra o evo-
lucionismo e o determinismo do socialismo positivista – tão presentes 
no Partido Socialista Italiano –, os quais adormecem a consciência do 
proletariado na espera por uma transformação social, de caráter espon-
tâneo, da sociedade burguesa. Gramsci (1958 apud MANACORDA, 
2008, p. 31) afirma que “a cultura é um conceito basilar do socialismo” 
e “o socialismo é uma visão integral da vida”, o que, para tanto, requer 
preliminarmente clareza acerca dos problemas filosóficos, religiosos e 
morais que são os pressupostos da ação política e econômica.

Desaprovando o princípio da neutralidade absoluta, Gramsci 
posiciona-se diante da polêmica do PSI – a que relatamos no início 
do presente subcapítulo: cultura e formação operária ou apenas prática 
produtiva e política –, defendendo a difusão da cultura historicista e que 
o Partido passe a uma neutralidade ativa e operante.

Nosella (1992, p. 15) nos faz observar que, durante todo o perío-
do da Primeira Guerra, o pensamento gramsciano esteve marcadamente 
envolvido em questões polêmicas: 

Se a tônica da crítica e da contraposição em geral está sempre pre-
sente no pensamento gramsciano, na verdade haverá momento em 
que (sobretudo quando ele pensa que a perspectiva revolucionária 
está muito próxima) o acento polêmico e de oposição deixa lugar 
para a elaboração de verdadeiras contrapropostas de governo.

Nesse sentido, Gramsci escreveu alguns artigos sobre o ensino profis-
sionalizante e sobre a universidade popular, sempre na perspectiva da contra-
proposta e invariavelmente demonstrando seu repúdio ao repentino interesse 
do Ministério da Educação italiano acerca da Escola do Trabalho.67

67    A respeito dos fundamentos da Escola do Trabalho, é importante trazermos, aqui, mesmo en 
passant, algumas elaborações do revolucionário russo Pistrak (2011, p. 30): “O marxismo nos 
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Assim, partilhamos o questionamento de Nosella (1992, p. 16):

Como explicar esse repentino erguimento da bandeira da Esco-
la do Trabalho, tão cara aos socialistas? Esse Estado utiliza-se 
inclusive das argumentações históricas elaboradas pela tradi-
ção cultural socialista. Mas eis o primeiro vício metodológico a 
aparecer: socialismo sempre pensou na Escola do Trabalho de 
forma “desinteressada”, enquanto esse Estado pensa nela inte-
resseiramente.

Gramsci entendia claramente que a única escola que o Estado 
italiano estava disposto a criar era a escola do emprego: 

A escola do trabalho foi sacrificada à escola do emprego. A bu-
rocracia matou a produção. [...] A Escola Técnica também se tor-
nou escola de funcionários. [...] À Itália falta uma escola do tra-
balho. É o proletariado que deve exigir, que deve impor a escola 
do trabalho [...] sem exclusões por causa da guerra do mercado, 
sem também protecionismos nem mesmo para o proletariado. 
Mas uma concorrência leal das capacidades, com competição 
para uma maior exploração dos produtos do engenho humano, 
para que sejam oferecidos a todos os meios necessários à sua 
própria elevação interior e à valorização das boas qualidades de 
cada um (GRAMSCI, 1980, apud NOSELLA, 1992, p. 17).

Ainda no período de guerra, no final de 1916, os debates a res-
peito dos programas para o ensino profissional permeavam a Câmara 
Municipal de Turim, configurando um debate entre Zino Zini (vere-
ador socialista e professor de filosofia) e Francisco Sincero (verea-

dá não apenas a análise das relações sociais, não somente o método de análise para compre-
ender a essência dos fenômenos sociais em suas relações recíprocas, mas também o método 
de ação eficaz para transformar a ordem existente no sentido determinado pela análise. [...] 
O trabalho na escola, enquanto base da educação, deve estar ligado ao trabalho social, à 
produção real, a uma atividade concreta socialmente útil, sem o que perderia seu valor essen-
cial, seu aspecto social, reduzindo-se, de um lado, à aquisição de algumas normas técnicas, 
e, de outro, a procedimentos metodológicos capazes de ilustrar este ou aquele detalhe de 
um curso sistemático. Assim, o trabalho se tornaria anêmico, perderia sua base ideológica”.
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dor liberal): o primeiro reconhecia a necessidade de uma fusão entre 
o ensino humanista e o profissional, sem, contudo, sujeitar o homem 
imediatamente à máquina; o segundo protestava contra o ensino da 
filosofia, relegando aos operários um ensino estritamente profissionali-
zante. Gramsci posiciona-se no debate, afirmando que este não tradu-
ziria apenas “simples episódios polêmicos ocasionais: são confrontos 
necessários entre os que representam princípios fundamentalmente di-
versos” (GRAMSCI, 2004a, p. 73).

Durante esses debates, nosso revolucionário sardo escreveu um 
importante artigo intitulado Homem ou Máquinas?, no qual expõe três 
ideias basilares: a primeira diz respeito ao Partido Socialista Italiano, 
que ainda não tinha um programa escolar que se diferenciasse dos de-
mais; a segunda denuncia o fato de sobrarem ao proletariado “migalhas 
escolares ou escolas laterais ‘técnicas ou profissionais’” (NOSELLA, 
1992, p. 20); a terceira, por fim, de maneira brilhante, traz uma espécie 
de programa de uma escola de cultura desinteressada, escola “desinte-
ressada” do trabalho, voltada para o proletariado.

Esta proporcionaria 

[...] à criança a possibilidade de ter uma formação, de tornar-se 
homem, de adquirir aqueles critérios gerais que servem para o 
desenvolvimento do caráter. Em suma, uma escola humanista, tal 
como a entendiam os antigos e, mais recentemente, os homens do 
Renascimento. Uma escola que não hipoteque o futuro da criança 
e não constrinja sua vontade, sua inteligência, sua consciência 
em formação a mover-se por um caminho cuja meta seja prefixa-
da. Uma escola de liberdade e de livre iniciativa, não uma escola 
de escravidão e de orientação mecânica. Também os filhos do 
proletariado devem ter diante de si todas as possibilidades, todos 
os terrenos livres para poder realizar sua própria individualidade 
do melhor modo possível e, por isso, do modo mais produtivo 
para eles mesmos e para a coletividade. A escola profissional não 
deve se tornar uma incubadora de pequenos monstros aridamente 
instruídos para um ofício, sem ideias gerais, sem cultura geral, 
sem alma, mas só com o olho certeiro e a mão firme. (GRAMS-
CI, 1916, apud MONASTA, 2010, p. 66-67)
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De acordo com Nosella (1992, p. 20), é uma marca registrada dos 
escritos gramscianos a referência ao humanismo renascentista, ressaltando 
que esta “será uma das ideias chave (sic) até o final de sua vida”. 

Como bem explicita o intérprete gramsciano,

O homem renascentista, para ele, sintetiza o momento de ele-
vada cultura com o momento de transformação técnica e artís-
tica da matéria e da natureza; sintetiza também a criação das 
grandes ideias teórico-políticas com a experiência da convi-
vência popular. Sem dúvida, deve ele estar imaginando o ho-
mem renascentista trabalhando como um Leonardo da Vinci 
no atelier-biblioteca-oficina: as estantes cheias de textos clás-
sicos, as mesas cheias de tintas e modelos mecânicos; ou então 
escrevendo ensaios políticos e culturais como um Maquiavel 
que transitava da convivência íntima com os clássicos histo-
riadores da literatura greco-romana, para convivência, também 
íntima, com os populares da cidade de Florença (NOSELLA, 
1992, p. 20).

À luz desses fundamentos, que resumem o mais alto patamar de 
elevação cultural, Gramsci “sintetiza no ideal da escola moderna para o 
proletariado as características da liberdade e livre iniciativa individual 
com as habilidades necessárias à forma produtiva mais eficiente para 
a humanidade de hoje. Para ele, esses dois pólos são organicamente 
interdependentes” (NOSELLA, 1992, p. 20). 

3 A Escola de Quadros no pós-guerra (1919-1921): 
L’Ordine Nuovo

Em 1914, Gramsci caracterizou, de início, que o período histórico 
da Guerra seria de indizível gravidade com consequências severíssimas, 
sobretudo para o proletariado. E, de fato, o foi. De acordo com Dias (2000 
apud OLIVEIRA, 2007, p. 60), do ponto de vista econômico, esse período 
trouxe, especificamente para a Itália, uma verdadeira revolução industrial: 

(i) possibilitou, pela exacerbação do protecionismo – uma das 
características centrais do risorgimento, a acumulação de ca-
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pitais em condições monopólicas; (ii) ampliou a extração de 
mais-valia; (iii) forneceu condições propícias para os industriais 
ampliarem a estrutura básica da desigualdade e da exploração. 

Gramsci afirmou, no final de 1918, que os quatros anos de batalha 
mundial mudaram rapidamente o cenário econômico e espiritual. Diz ele:

Uma gigantesca mão-de-obra foi improvisada; a violência imanen-
te às relações entre assalariados e empresários revelou-se de modo 
evidente e identificável até mesmo pelas mentes mais obtusas. E 
revelou-se de modo não menos espetacular que esta violência tem 
como instrumento o Estado burguês, em todos os seus poderes e 
ordenamentos: desde o governo que tem como apêndices os comitês 
de mobilização, as delegacias de polícia, os carabineiros, os carcerei-
ros, até o ordenamento judiciário que se presta às violações constitu-
cionais promovidas pelos ministros democráticos, até o Parlamento 
eletivo que, com sua imensa covardia, permite que sejam violadas as 
liberdades mais elementares (GRAMSCI, 2004a, p. 215).

Entretanto, o Estado e a burguesia, vivenciando seu acentuado 
crescimento industrial, não puderam

[...] evitar o fornecimento aos explorados de uma terrível lição 
prática de socialismo revolucionário. Surgiu uma nova consci-
ência, uma consciência de classe; e não só na fábrica, mas tam-
bém na trincheira, que oferece muitas condições de vida seme-
lhantes àquelas da fábrica (GRAMSCI, 2004a, p. 215). 

Gramsci anota, contudo, que “essa consciência é elementar: ain-
da não foi formada pela conscientização doutrinária. É matéria bruta 
ainda não modelada. O artesão desta modelagem deve ser nossa doutri-
na” (GRAMSCI, 2004a, p. 215). 

De acordo com Nosella (1992, p. 30), esse período de pós-guerra 
(1919-1921) ficou historicamente conhecido como o biênio russo, por ser

[...] considerado um momento de apogeu para as aspirações revo-
lucionárias e proletárias do mundo inteiro. Foram anos de autên-
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tica “primavera” para o trabalho político-organizativo socialista 
[...]. De fato, o exemplo da revolução, que estava dando certo, bri-
lhava fortíssimo no triste quadro de uma guerra burguesa recém- 
acabada e acendia nos ânimos dos socialistas do mundo inteiro a 
esperança de que a revolução socialista era mesmo possível.

Gramsci alerta que esses ânimos socialistas devem absorver essa 
massa que passou quatro anos na trincheira, disciplinando-a e ajudan-
do-a a se tornar

 
[...] consciente de seus próprios carecimentos materiais e espi-
rituais; deve educar os indivíduos que a compõem no sentido 
de que se solidarizem entre si de modo permanente e orgânico; 
deve confundir nas consciências individuais a convicção firme, 
precisa, racionalmente adquirida, de que somente na organiza-
ção política e econômica reside o caminho da salvação indivi-
dual e social, de que disciplina e a solidariedade nos quadros 
do Partido Socialista e da Confederação são deveres imprescin-
díveis, são deveres de quem se afirma defensor da democracia 
social (GRAMSCI, 2004a, p. 216).

A massa referida por Gramsci era representada, sobretudo, por 
soldados, que saíram de pequenas e atrasadas aldeias para lutar em uma 
guerra de caráter estritamente imperialista, sem nenhuma perspectiva 
de melhoria para o povo miserável italiano. Estes homens “vivenciaram 
a solidariedade dolorosa da classe proletária posta na bucha dos canhões 
pela burguesia” (NOSELLA, 1992, p. 31) e voltaram às suas casas com 
a esperança de serem recompensados pelo Estado com bons empregos 
para ganhar a vida dignamente, aposentadorias aos inválidos e terras 
aos pequenos camponeses. Essa esperança logo morreu e a indigna-
ção tomou conta do país, aparecendo como horizonte para os italianos 
a revolução proletária: “Sob a forte crise que estremecia a sociedade 
italiana, os acontecimentos russos fortaleciam o ardor revolucionário 
do proletariado radicalizado” (MAESTRI; CANDREVA, 2007, p. 67).

Ao contrário do revolucionário sardo, o Partido Socialista Italiano 
não possuía uma visão clara das potencialidades de uma possível revolu-
ção proletária na Itália. Com uma percepção diferente, e para suprir essa 
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carência do Partido, em abril de 1919, Gramsci e o seu grupo (Tasca, 
Terracini e Togliatti) decidiram fundar uma revista intitulada L’Ordine 
Nuovo (A Nova Ordem) que tinha como objetivo “promover o nasci-
mento de grupos livremente constituídos no seio do movimento socialis-
ta e proletário para o estudo e a propaganda dos problemas da revolução 
comunista” (GRAMSCI, 1973, apud DEL ROIO, 2006, p. 312).

Analisando o pensamento gramsciano, Del Roio (2006, p. 
312) afirma que, até esse período histórico, a sua reflexão esteve 
bastante voltada a críticas ao sistema escolar italiano, e o grande 
desafio, junto à Revista, era o de “pensar uma escola socialista uni-
tária, que articulasse o ensino técnico-científico ao saber humanista” 
– sendo esta a grande chave “para que os trabalhadores pudessem 
perseguir a sua autonomia e desenvolver uma nova cultura, antagô-
nica àquela burguesia”.

A L’Ordine Nuovo começou suas atividades como uma resenha 
semanal de cultura socialista, como transmissora de certa cultura já 
acumulada, mas subalterna. Para Del Roio, a guinada em direção à 
práxis aconteceu quando o grupo da Resenha percebeu que “a au-
toeducação dos trabalhadores, a educação para a liberdade, não de-
pendia, ou dependia menos, do sindicato e do partido e muito mais 
dos próprios trabalhadores”, os quais estão diretamente inseridos no 
processo de produção da riqueza social.

Reconhecia, ademais, a L’Ordine Nuovo que

[...] os trabalhadores fabris eram já dotados de certo conhecimen-
to profissional específico. O trabalho tecnicamente qualificado e 
produtivo deveria se vincular a um conhecimento mais amplo 
de cultura científica e humanista, não só para poder gerenciar o 
processo produtivo, mas a própria administração pública de um 
novo Estado operário e socialista. Assim é que os trabalhado-
res, no seu próprio processo de auto-educação, gerariam os seus 
intelectuais e seus educadores, educando assim o sindicato e o 
partido (DEL ROIO, 2006, p. 314).

Ainda sobre as organizações revolucionárias (partido político 
e sindicato), Gramsci (2011, p. 75) afirma que estas “nasceram no 
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terreno da liberdade política, da democracia burguesa, como afirmação 
e desenvolvimento da liberdade e da democracia em geral, num terreno 
onde subsistem as relações entre cidadão e cidadão”. Entretanto, o 
processo revolucionário nasce no campo da produção, ou seja, 

[...] na fábrica, onde as relações são entre opressor e oprimido, 
explorador e explorado, onde não existe liberdade para o ope-
rário, onde não existe democracia. O processo revolucionário 
se efetiva onde o operário não é nada e quer se tornar tudo, 
onde o poder do proprietário é ilimitado, é poder de vida ou 
morte sobre o operário, sobre a mulher do operário, sobre os 
filhos do operário.

Gramsci considerava os conselhos de fábrica como um dos prin-
cipais instrumentos para o processo revolucionário. Para ele, os conse-
lhos de fábrica italianos constituíam-se um perfeito modelo do quadro 
político organizativo dos russos, os sovietes.

De acordo com Nosella (1992, p. 34), o conselho de fábrica era 
“uma instituição de caráter ‘público’, enquanto o Partido e o sindicato 
são associações de caráter ‘privado’”, justificando, na esteira de Grams-
ci, que no “Conselho de fábrica o operário entra como produtor, em 
decorrência portanto de uma sua função universal, como consequência 
de sua posição e de sua função na sociedade, da mesma forma que o 
cidadão entra e faz parte do Estado democrático parlamentar”. Em con-
traposição, o operariado no partido e no sindicato

[...] entra e faz “voluntariamente”, assinando um compromisso 
por escrito, assinando um “contrato” que pode rasgar a cada mo-
mento: o Partido e o sindicato, por esse seu “caráter de volunta-
riedade”, por esse seu caráter “contratualista”, não podem ser de 
forma alguma confundidos com o Conselho, instituição repre-
sentativa, que não se desenvolve aritmeticamente e sim morfo-
logicamente e tende, em suas formas superiores, a dar o caráter 
proletário do aparelho produtivo e distributivo criado pelo capita-
lismo com fins de lucro [...] (NOSELLA, 1992, p. 35). 

Advoga Gramsci (2011, p. 78) que partidos e sindicatos, lem-
brando o fim último de sua organização, qual seja, o advento da socie-
dade proletária, devem se colocar
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[...] como agentes conscientes da libertação dos conselhos das amar-
ras que se concentram no Estado burguês, pondo assim como objeti-
vo a organização das condições externas (políticas) nas quais o pro-
cesso revolucionário ganha a maior celeridade possível, nas quais as 
forças produtivas liberadas encontram sua máxima expansão.

O Partido, para Gramsci, deveria ser, antes de tudo, uma grande 
escola que deve educar a partir da realidade viva do trabalhador e não 
das falsas e enciclopédicas doutrinas: “a ideia de educar para a liberda-
de concreta, historicamente determinada, universal e não para o autori-
tarismo exterior que emana da defesa de uma liberdade individualista 
e parcial, constitui a alma da concepção educativa de Gramsci”, como 
bem explicita Nosella (1992, p. 36). 

Vale enfatizar que Gramsci e o seu grupo criaram uma escola em 
torno da L’Ordine Nuovo com o objetivo de formar os intelectuais orgâ-
nicos do futuro Estado proletário: a escola se propunha a ser “enraizada 
na prática industrial e pautada na concepção metodológico-didática do 
historicismo vivo” (NOSELLA, 1992, p. 36).

De acordo com Del Roio (2006, p. 316), a escola da L’Ordine 
Nuovo passou a funcionar em fins de 1920, quando a efervescência dos 
conselhos de fábrica começava a declinar, por ser vítima “dos ataques 
convergentes do Estado, dos nascentes grupos fascistas e da indiferença 
criminosa dos reformistas do sindicato, da Confederação (CGL) e do 
partido (Partido Socialista Italiano – PSI)”.

A escola do trabalho da Revista, obviamente, não tinha por ob-
jetivo promover nos trabalhadores um conhecimento estranho a eles. 
Ao contrário, a ideia era “reforçar o princípio de solidariedade e de sa-
ber-fazer que era próprio do seu cotidiano de produtores, de incorporar 
o aprendizado já adquirido no espaço público gerado pela greve, pelo 
comício, pelo debate” (DEL ROIO, 2006, p. 316). O primeiro passo, 
segundo Del Roio, seria o de aceitar que o educador se deixe educar.68 

68  Que o educador se deixe educar nos remete à célebre passagem de Marx (2012, p. 165), nas 
Teses sobre Feuerbach: “A doutrina materialista da transformação das circunstâncias e da 
educação esquece que as circunstâncias são transformadas pelos homens e que o próprio 
educador tem que ser educado. Por isso ela tem de separar a sociedade em duas partes, das 
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Para tanto, o método, a disciplina e a solidariedade próprios do mundo 
fabril deveriam ser o apoio da escola do trabalho.

O objetivo da escola do trabalho, ainda na esteira de Del Roio 
(2006, p. 316), era o de educar os trabalhadores fabris “para a autoges-
tão da produção e para a administração pública, entendida como auto-
governo”. Na escola, também seriam burilados os intelectuais gerados 
pela própria classe operária, os seus intelectuais orgânicos, que teriam

[...] condições de criar uma nova cultura, distinta e contraposta 
à da intelectualidade burguesa e mesmo reformista. Logo, a es-
cola do trabalho encontra o seu método e o seu fundamento na 
ação dos produtores, mas o seu objetivo é o de contribuir para 
a construção do homem comunista, do trabalhador livre asso-
ciado. Para isso, é imprescindível o controle da produção e do 
instrumento de trabalho, o que implica conhecimento técnico e 
científico (DEL ROIO, 2006, p. 316).

A ruína dos movimentos de fábrica na Itália, em 1920, trouxe 
como decorrência o fim dessa fase formativa da L’Ordine Nuovo. Del 
Roio (2006, p. 316) afirma que “o momento revolucionário de 1919-
1920 foi um rico experimento de autoeducação e de educação do edu-
cador por parte dos trabalhadores”. 

Infelizmente, para a escola do trabalho, “a clausura do sindicato e 
do partido operário mostrou a insuficiência dessa ação política educati-
va”. Como nos alertou Gramsci, o sindicato e o partido operário desem-
penharam “fielmente o seu papel de instâncias privadas e contratuais 
dentro do Estado burguês” (DEL ROIO, 2006, p. 316). 

4 A Escola de Partido e a frente única: no contexto de 
ascensão do fascismo (1921-1926)

Após a valorosa tentativa de formar os quadros, por meio de uma 
escola de cultura socialista, a L’Ordine Nuovo, houve uma cisão orgâ-
nica dentro do Partido Socialista Italiano (PSI).

quais uma lhe é superior. A coincidência do ato de mudar as circunstâncias com a atividade 
humana ou autotransformação pode ser compreendida e entendida de maneira racional 
apenas na condição de práxis revolucionária (revolutionäre Praxis)”.
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Gramsci e o grupo da L’Ordine Nuovo há tempos vinham afas-
tando-se da visão e da direção política do PSI, por este apresentar os 
limites da Segunda Internacional Comunista, que tinha basicamen-
te duas deformações de caráter filosófico e político, segundo Oldrini 
(1999, p. 69): no “[...] plano filosófico, o marxismo tropeça em li-
mites de caráter economicista, pois a maioria tende a fazer dele uma 
doutrina de uma só linha (unilineare), na qual a economia determina 
rigidamente todos os outros planos da realidade”. Essa deformação 
consequentemente leva ao determinismo: “Esse determinismo de or-
dem filosófica [...] converte-se depois, por sua vez, no plano polí-
tico, em uma espécie de fatalismo” (OLDRINI, 1999, p. 69), duas 
deformações ou desfigurações que levam à falsa ilusão de que da “lei 
marxiana do crescimento inevitável das contradições do capitalismo 
deduz-se imediatamente a consequência que, no ato em que as con-
tradições amadurecem e explodem, a derrocada do capitalismo ocorre 
por si mesma” (OLDRINI, 1999, p. 69).

Em janeiro de 1921, foi formado o Partido Comunista da Itália, 
associado à Terceira Internacional, um partido de novo tipo, “um novo 
instrumento de luta pela defesa da autonomia operária” (DEL ROIO, 
2006, p. 317).

A Terceira Internacional, por volta 1921, encaminhou aos seus 
partidos associados a “estratégia revolucionária na direção de se cons-
truir o Estado socialista através da formação da frente única com os 
socialistas” (NOSELLA, 1992). Gramsci, de imediato, comungou 
com essa orientação, que vinha de elaborações de Lenin. 

Em maio de 1922, Gramsci foi enviado a Moscou junto à de-
legação comunista italiana para a reunião do comitê executivo da In-
ternacional Comunista (IC). Por lá, conheceu figuras emblemáticas, a 
exemplo de Lenin, Trotsky, Martov etc. (NOSELLA, 1992). Durante 
o período em que esteve em Moscou, o comunista sardo se “inte-
ressou muito pelos debates sobre a questão da Escola do Trabalho, 
sobre o Fordismo e o Americanismo: os seus cadernos fazem várias 
referências às teses que nesse momento eram debatidas na Rússia 
sobre o trabalho como princípio educativo” (NOSELLA, 1992, p. 
52). Gramsci também se convenceu da importante tese defendida por 
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Lenin69 de que os trabalhadores da fábrica e do campo deveriam montar 
uma frente única contra o capitalismo e, no caso, o fascismo. 

No final de outubro de 1922, período em que estava em Mos-
cou, o fascismo foi instaurado na Itália. E, nesse mesmo período, o 
revolucionário sardo decidiu reviver a L’Ordine Nuovo para “contri-
buir para a educação e para o progresso intelectual da vanguarda operá-
ria” (GRAMSCI, 1992, apud DEL ROIO, 2005, p. 112). Desse modo, 
essa etapa do periódico “se propõe a suscitar nas massas de operários e 
camponeses uma vanguarda revolucionária capaz de criar o Estado dos 
conselhos de operários e camponeses e de fundar as condições para o 
advento e a estabilidade da sociedade comunista” (GRAMSCI, 1992, 
apud DEL ROIO, 2005, p. 113).

Infelizmente, perante o fascismo, Gramsci teve que adaptar sua 
maneira de pensar sobre a escola: “uma escola imediatista e politica-
mente interessada” (NOSELLA, 1992, p. 58). Entretanto, o revolucio-
nário não deixou de se preocupar com as implicações negativas que 
essa educação fechada poderia trazer.

Assim sendo, Gramsci assevera que esse curso por correspondência

[...] deve se constituir na primeira fase de um movimento que visa 
criar pequenas escolas de partido, cuja função é formar organi-
zadores e difusores bolchevistas, não maximalistas, que tenham, 
portanto, cabeça e não só pulmões e garganta. Por isso nos man-
teremos sempre em contato por correspondência epistolar com os 
melhores companheiros [...]. Onde quer que exista um grupo de 
companheiros, deve surgir uma escola de partido; os elementos 
mais velhos e mais experientes devem ser os instrutores dessas 
escolas, participar sua experiência aos mais jovens, contribuir e 
elevar o nível político das massas. Claro, não é através desses 
meios pedagógicos que o grande problema histórico da eman-
cipação espiritual da classe operária poderá ser resolvido; mas 
não é a solução utopista desse problema que estamos propondo. 
Nossa tarefa limita-se ao partido, composto por elementos, que 

69 Trotsky (1989, p. 18) também concebeu a frente única como importante estratégia: “O 
operário agrícola é, na aldeia, o irmão de armas e o equivalente ao operário da indústria. 
Constituem duas partes duma só e mesma classe. Os seus interesses são inseparáveis”.
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já demonstraram, pelo simples fato de serem inscritos, terem al-
cançado um notável grau de emancipação espiritual: nossa tarefa 
é a de melhorar nossos quadros, torná-los aptos a enfrentar as 
próximas lutas [...]. Queremos formar companheiros operários 
capazes de um trabalho prático e não apenas de gritar “Viva a 
revolução!” (GRAMSCI, 2004b, p. 252).

O revolucionário sardo propôs, ainda, que, desse movimento, 
participasse todo o proletariado, que houvesse uma união entre os cam-
poneses e operários para que juntos formassem a frente única.

Esse trabalho de formação atingiu somente as pessoas que já esta-
vam inscritas no partido e eram, portanto, consideradas confiáveis. Seus 
conteúdos programáticos e a ajuda pedagógica estavam centralizados 
no Partido (PCI), ou seja, em seus militantes mais velhos e experientes.

Essa ajuda pedagógica produziu e publicou uma série de opúscu-
los e alguns livros. Os opúsculos indicados eram: 

1) desenvolvimentos temáticos elementares do marxismo; 2) 
uma exposição sobre a palavra de ordem do governo operário e 
camponês aplicada à Itália; 3) um manual do militante conten-
do os dados mais essenciais da vida econômico-política italiana, 
sobre os partidos políticos etc., ou seja, contendo as informações 
essenciais para comentar as leituras feitas em grupos dos jornais 
burgueses (GRAMSCI, 2004b, p. 252). 

De acordo com Del Roio (2006, p. 324), o curso por correspon-
dência foi pensado para se desenvolver por meio de três séries de lições: 

[...] a primeira das quais sobre a teoria do materialismo histó-
rico, tendo por referência o livro de Bukhárin, o Tratado sobre 
o materialismo histórico. A segunda parte do curso seria cen-
trada em temas de política geral, que passariam por noções de 
economia política, formação e desenvolvimento do capitalismo, 
história do movimento operário, a guerra e a crise capitalista, a 
Revolução Russa, a transição etc. A terceira parte seria dedicada 
às questões próprias do PCI, como a doutrina, o programa e a or-
ganização revolucionária, de acordo com a orientação da Inter-
nacional Comunista. Como material de suporte e complemento, 
seriam publicados fascículos mensais sobre temas específicos, 
como a questão sindical e a questão camponesa, entre outras.
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Além desses opúsculos, havia a intenção de se publicar uma edi-
ção italiana do “Manifesto Comunista” e outros textos de Marx e Engels. 

É importante ressaltar que a Escola por Correspondência, para 
Gramsci, não era a melhor opção formativa. Ele temia, por exemplo, que 
os alunos achassem os conteúdos (teoria do materialismo histórico-dialé-
tico, temas de política, educação etc.) rígidos, não contando, naquele 
modelo, com a possibilidade de questionar e debater. Portanto, Gramsci 
afirmava que o melhor ensino é aquele presencial, em que o aluno inte-
rage concretamente com os educadores e companheiros envolvidos no 
processo. Nesse tipo de ensino, o professor pode visar ao objetivo de 
“fazer viver coletivamente a escola, de modo que ocorra um contínuo 
desenvolvimento de cada um e que tal desenvolvimento seja contínuo e 
sistemático” (GRAMSCI, 1978, apud DEL ROIO, 2006, p. 325).

Considerações finais

A luta pela emancipação humana não pode dispensar a forma-
ção dos quadros, de maneira a garantir que os grupos subalternos se 
apropriem dos conhecimentos revolucionários acumulados ao longo da 
história, conhecimentos estes de caráter universal e certamente distan-
ciados de um caráter abstrato e enciclopedista e, assim, formar compa-
nheiros capazes de uma atividade prática coerente e fundamentada, não 
só de gritar “Viva a Revolução”.

Tentamos, neste artigo, aproximar o tratamento do problema da 
educação e da formação humana em Gramsci aos elementos essenciais 
da ontologia marxiana recuperada por Lukács, ressaltando que, confor-
me importantes estudiosos de Lukács e Gramsci, estes se situariam na 
contramão da leitura economicista e fatalista de Marx e, nesse sentido, 
ter-se-iam empenhado pela recuperação do marxismo como uma filoso-
fia unitária, capaz de apreender a realidade em sua historicidade dinâmi-
ca e complexa.

Desse modo, fizemos uma breve digressão para colocar a contri-
buição de Lukács acerca do trabalho como complexo fundante do ser 
social, a partir do qual surgem e se desenvolvem diversos complexos 
sociais, entre estes, a educação.
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Partindo da educação enquanto complexo social fundado pelo 
trabalho e, desse modo, tendo em vista a relação de dependência onto-
lógica e autonomia relativa da educação para com o trabalho, buscamos 
as contribuições de Gramsci no campo educacional, entendendo que, 
por meio da formação dos quadros, os trabalhadores fabris, juntamente 
com o campesinato, também explorado pelo sistema capitalista, podem 
se apropriar dos conhecimentos historicamente acumulados e criar as 
condições para o advento da sociedade comunista.

Ainda que Gramsci não tenha formulado uma proposta esco-
lar especificamente para os camponeses, tendo, ainda, tardiamente se 
aproximado das formulações acerca da problemática da frente única, 
acreditamos que as concepções no campo educacional elaboradas por 
Gramsci alcançam o conjunto dos grupos subalternos, pois a escola de 
Gramsci deveria ser uma escola desinteressada das amarras do sistema 
de mercado do capital: que proporcionasse ao campesinato e aos ope-
rários uma educação pautada na formação para a emancipação; que se 
situasse longe do saber enciclopédico e burguês; que se aproximasse 
dos conhecimentos universais, elevando esses trabalhadores ao patamar 
mais desenvolvido do gênero humano; que formasse sujeitos desen-
volvidos em suas completas potencialidades tomando como fonte de 
inspiração homens como Leonardo da Vinci e Maquiavel; por fim, uma 
educação que unisse organicamente operários e camponeses.

Segundo a proposta de Gramsci, a escola deveria abrir aos filhos 
da classe subalterna todas as possibilidades de realizarem sua individu-
alidade, da melhor forma possível e do modo mais produtivo para eles 
e a coletividade. A escola não deveria mesquinhamente instruir para um 
ofício, criando “pequenos monstros”, desprovidos de ideias gerais, de 
cultura geral, mesmo de alma, tendo apenas o olhar infalível e a mão 
firme (GRAMSCI, 1916, apud MONASTA, 2010).

Encerrando nossas considerações, devemos afirmar que a pro-
posta de educação e formação de Gramsci não se configura como um 
conjunto de abstrações que colocam a educação acima das condições 
objetivas da realidade. Referida proposta foi pensada na perspectiva 
de transição ao socialismo e em articulação com a luta emancipatória.
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